Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset

Møtedato:

14.11.2012

Tidspunkt:

16:00 - 18:00

Til behandling:

Saksliste nr. 063/12 - 066/12

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Forfall:
V - Marit Sætren (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 7
Fra administrasjonen møtte: rådmann Svanhild Mosebakken, kommunalsjef Tone Holvik og
økonomisjef Norvall Bakke.

Måløy, 14.11.2012

Morten A. Hagen
ordfører

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

063/12

Godkjenning av møteprotokoll

064/12

Referatsaker

065/12

Drøftingssak - Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013 -2016

066/12

Julegate Måløy sentrum 2012

Merknad til innkalling:
Frp v/repr. Hogne Bleie poengterte viktigheten av å holde tidspunktene som allerede er satt opp.
Spm. fra repr. Einar Midtbø vedr. Interkommunalt plansamarbeid
Det har vært samtaler mellom rådmennene for å se på mulighetene for et tettere samarbeid,
eventuelt slå sammen planavdelingene i kommunene.
Repr. Einar Midtbø orienterte at Nordhordaland Digitalt kan komme og orientere. Repr. Midtbø
overleverte kontaktinformasjonen til rådmann.
Spm. fra repr. Einar Midtbø vedr. Møte Norske Vindkraftkommuner
Det ble avholdt møte for Norske vindkraftkommuner den 23.10.2012. Ordfører og rådmann deltok
på dette møtet. Det fremkom mye nyttig informasjon, blant annet om forholdet mellom kommune
og utbygger. Det ble laget felles pressemelding signert av 58 kommuner. Pressemelding vil bli
videresendt Formannskapet.
Spm. fra repr. Einar Midtbø vedr. Renovasjonsordning
Nomil jobber på nåværende tidspunkt med å inkludere alle innbyggerne i renovasjonsordningen.
Orientering - midler juleverksted barneskolene
Ordfører Morten A. Hagen orienterte.
Juleverkstedene på barneskolene har de siste årene hatt lite ressurser. Med bakgrunn i dette var
ordfører i dialog med tjenesteleder på Skram skole og Vågsøy Parkering. Vågsøy Parkering
bevilget kr 10.000 og dette blir fordelt per elev. Kommunen har bevilget kr 10.000,-.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap
Endelig vedtak i:
Formannskap

14.11.2012
Arkivsaknr.:
12/1672

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

14.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-063/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.

14.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-063/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 31.10.2012 er utsendt tidligere.

Saksnummer

063/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap

Saksnummer

14.11.2012

Endelig vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
12/1671

064/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

14.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.
F-064/12

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

14.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.
F-064/12

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

12/10999

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

08.10.2012

Det kongelige
fornyings-

Høring - endringer i
forvaltningsloven

administrasjons- og
kirkedepartement
2

12/11070

I

09.10.2012

Helsedirektoratet

Foreløpig info om tilskudd
til ressurskrevende helse og
sosialtjenester 2013

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap
Helse-og omsorgsutvalg

Endelig vedtak i:
Formannskap

Saksnummer

14.11.2012
19.11.2012

Arkivsaknr.:
12/1684

065/12
047/12

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Drøftingssak - Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013 -2016

14.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Formannskapet fikk utdelt utkast til ”vedlegg 1: Økonomiplan 2013 – 2016 Investeringer”, og
”hovedoversikt investering”, begge datert 12.12.2012.
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om Økonomiplan 2013-2016 og svarte på spørsmål etter
hvert under orienteringen. Økonomisjef Bakke orienterte også om at det i investeringsvedlegget
ikke er tatt med noe om mottak av flyktninger i 2013. Videre ble det orientert om at driften er tatt
ned til et minimum innen de fleste tjenesteområdene.
Tiltaksdokument vil bli lagt frem for hovedutvalgene til møtene 19., 20. og 21. november.
Formannskapet må belage seg på at det er mulighet for at det blir ekstra møte i Formannskapet
5. desember for behandling av Økonomimelding III 2012.

Votering
Ingen votering.
F-065/12

Vedtak:
Ingen votering.
Skriv inn drøftinger her
Vedlagt følger foreløpig utkast til investeringer økonomiplan 2013 - 2016 for orientering og drøfting
i Formannskapet 14. november 2012.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap
Endelig vedtak i:
Formannskap

Saksnummer

14.11.2012
Arkivsaknr.:
12/1713

Saksansvarlig:
Morten Andreas Hagen

Julegate Måløy sentrum 2012

Ordførerens innstilling
Formannskapet løyver kr. 10.000,- av Formannskapets egen budsjettpost for å få på plass
Julegaten i Måløy sentrum i 2012.

14.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ordfører Morten A. Hagen orienterte om saken.
En må komme frem til en avtale med Måløy Handelsforening om opplegget for montering og
demontering av julegaten for kommende år også.
Måløy Handelsforening må påta seg jobben med å sørge for at det er lys i alle de opphengte
julegatene. Det må stilles krav om at handelsforeningen oppfyller sin del av avtalen med hensyn til
at det skal være lys i alle julegatene, hvis dette ikke skjer, må innvilgede midler dras inn i igjen.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-066/12

Vedtak:
Formannskapet løyver kr. 10.000,- av Formannskapets egen budsjettpost for å få på plass
Julegaten i Måløy sentrum i 2012.

Bakgrunn for saken
Montering/opphenging av julegate i Måløy sentrum 2012 står i fare for å ikke bli gjennomført på
grunn av utgiftene knyttet til dette. Totale kostnader er beregnet til kr. 20.000,-. Arbeid og
kostnader ved opphenging av julegaten i sentrum er det tidligere drift- og anleggsavdelingen som
har dekket over sitt budsjett. For budsjettåret 2012 er dette en utgift som ikke er kostnadsberegnet
i budsjett for drift- og anleggsavdelingen.
Måløy Handelsforening har heller ikke midler til å dekke hele kostnaden for å få til opphenging av
julegaten. Dette henger blant annet sammen med at kostnader i forbindelse med gjennomføring
av Måløy-dagene, ble høyere enn budsjettert.

Saksopplysninger / fakta
Ordfører forslår et samarbeid mellom Måløy Handelsforening og Vågsøy kommune for å få
Julegaten på plass i år også. Drift- og anleggsavdelingen har sagt seg villig til å bidra med inntil kr.
5.000,- innen egne budsjettmidler. Måløy Handelsforening dekker kr. 5.000,- av de totale utgiftene
og Formannskapet bidrar med kr. 10.000,- av Formannskapet sin egen budsjettpost. Totalt kr.
20.000,-.

Vurdering / konsekvenser
Julegaten i Måløy sentrum bør i år også komme på plass for å skape et levende sentrum, god
julehandel og god julestemning for alle innbyggere i kommunen.

